
 

 "אינסטה אודישניםתקנון לפעילות "
 

 בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף לתנאי תקנון זה

 הגדרות .1

 המתקיימת בהתאם להוראות תקנון זה ובה רספנושאת  פעילות "פעילות"
וידאו שלהם שרים שיר )מתוך העלות למתבקשים המשתתפים 

לאינסטגרם תחת האשטאג  רשימת השירים המתפרסמת במתחם(
(hashtag )#אודישן מדי שבוע  יבחר 3.....3החל מיום  .2הכוכבהבא

והוא ביותר לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת,  הטוב השהי אחד 
מבין כל  ,בסיום הפעילותבנוסף, . שבועי בפרסיזכה את שולחו 

המשתתף ייבחר לאורך כל תקופת הפעילות,  האודישנים שהועלו
דעתה הבלעדי של  , לפי שיקולשהאודישן שלו היה הטוב ביותר

  .הגדול בפרס קשת, והוא יזכה

לשם  סרטוןפעיל, שהעלה לאינסטגרם אינסטגרם בעל חשבון                                       "משתתף"
 .להוראות תקנוןהשתתפות בתחרות, בהתאם 

 2.מרחוב ראול ולנברג  36831-2.-.1חברת שידורי קשת בע"מ ח.פ.         ""קשת
 יל, תל אביב.רמת החי

 בע"מ מפעל הפיס "נותן החסות"

 www.mako.co.ilאשר כתובתו היא   makoפורטל "אתר האינטרנט"

 Instagramאפליקציית הסלולר  "אינסטגרם"

בכל שבוע תחולק חופשה משפחתית באחד ממלונות  –הפרס השבועי "הפרס"
ם בסעיף )בכפוף למגבלות ולסייגים המופיעי ₪  3,333בשווי באילת ישרוטל 

8) 
הכוכב  של העונה הראשונהבתוכנית הגמר של אודישן בלייב, : הפרס הגדול 

   .)לקראת העונה השנייה של התכנית( הבא

 

הפעילות בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר 
 עניין. לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ו

 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. 

 תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד והוא פונה באופן שווה לשני המינים. 

 כללי –הפעילות  .2

 תקופת)להלן: "3..2..3.שלישי  ועד ליום  3.....3ראשון משך הפעילות: החל מיום  ..2
 "(. תהפעילו

 תיאור הפעילות:  2.2

אודישן של עצמם לאינסטגרם  לותעההמשתתפים ל יתבקשובמסגרת הפעילות  ..2.2
להוסיף ו שרים שיר )מתוך רשימת השירים המתפרסמת המתחם בלבד(

יופיעו במתחם כאמור  שיועלו האודישניםכל  .2הכוכבהבא# האשטאג
 .2הכוכבהבאהתיוג #תחת  באינסטגרם

לפי שיקול דעתה הבלעדי של  ,שהיה הטוב ביותר בכל שבוע יבחר אודישן אחד 2.2.2
 .השבועי והוא יזכה את שולחו בפרס קשת,

, לאורך כל תקופת הפעילות ביותר הטוב יבחר האודישןבתום תקופת הפעילות  2.2.3
 .הגדול בפרס וזכה את שולחוהוא י ,של קשת הבלעדי הלפי שיקול דעת

תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה מובהר בזאת כי קשת תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את  2.3
 הבלעדי.
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 השתתפות בפעילות .3

וידאו אודישן עם שיר מתוך  שלוינסטגרם פעילות על הגולש להעלות לחשבון האדי להשתתף בכ ..3
   .2הכוכבהבא# תחת ההשטאג ולתייג אותה  רשימת השירים המופיעה במתחם

לרבות ובלא לגרוע לתנאי תקנון זה,  גולשהצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת ע 3.2
שידור  העלה לאינסטגרם, והווידאו אותו /כינויו באינסטגרםמכלליות האמור, לפרסום שמו

ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה אחרת. טלוויזיוני 
 ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי להשתתפות בפעילות. 

ים, השתתפותך בפעילות כפופה לאישור והסכמה של הוריך או שנ 6.-ככל שהינך בן למטה מ 3.3
 של האפוטרופוס החוקי שלך.

הנך מתחייב, כי קיבלת את הסכמת הוריך או האפוטרופוס החוקי שלך לצורך השתתפות  3.3
בפעילות, וכי אלה קראו את תנאי תקנון זה והסבירו לך את הדברים הכתובים בו, ואתה מבין 

 ומסכים להם.

תכנים לא ראויים, גסים,  אינו מכילעל ידו  עלהיש וידאווהששתתף להקפיד על כך באחריות המ 3.1
 בווידאומשמיצים, מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו הטוב. בנוסף, אין להעלות 

 תוכן שיש בו באופן גלוי או סמוי פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים כלשהם.

כדי לפגוע בזכויות  על ידם בווידאו שמועלהרים בזה כי אין המשתתפים, לרבות הזוכים, מצהי 3.8
שימוש בלתי  בומסכימים שקשת תעשה הם  הווידאווכי בעצם העלאת  של צדדים שלישיים

  . ובמדיות נוספות, בפייסבוק, בשידור טלוויזיוני makoמוגבל  באתרי 

שיעלה  הווידאו בעקבות שיקבלמכל סוג שהוא לתגובות  כלפי המשתתףאינה אחראית קשת  3.3
 .על ידי המשתתף בווידאו שפורסםלא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי ו

 הזוכים .4

 ואוה, ביותר הטוב השהי אודישן אחד, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת, יבחרמדי שבוע  ..3
  .שבועי בפרס ואת שולח היזכ

ביותר מבין הטוב  אודישןה ,קשתלפי שיקול דעתה הבלעדי של  ,יבחר תקופת הפעילותבתום  3.2
 . הגדול בפרס וזכה את שולחיא ווה לאורך כל תקופת הפעילות אלה שהעלו המשתתפים

 מודגש כי הזכייה בפרס כפופה להוראות תקנון זה, ומותנית בעמידת הזוכים בתנאיו. 3.3

 איתור המועמדים לזכייה  .5

 ידאווואת ההמשתתף ה חשבון האינסטגרם שבאמצעותו העלבאמצעות ייעשה  הזוכהאיתור  ..1
הזוכה, באופן בו על הזוכה יהיה ליצור קשר עם נציג קשת, בהתאם להנחיות שיועברו אליו 

 באמצעות אינסטגרם.

קשת או מי מטעמה לא יהיו אחראים במקרה בו איתור הזוכה ומסירת הפרס לא יתאפשרו  1.2
כל מקרה אחר בו לא בשל כך שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים או מדויקים, או ב

 ניתן לאתר את הזוכה באמצעות חשבון האינסטגרם שבאמצעותו נרשם לפעילות.

קשר לראשונה יצרה עמו ש השעהמ שעות 23תוך עם הזוכה ליצור קשר  אם קשת לא הצליחה 1.3
תהא קשת רשאית לשלול את זכאותו ברר שלא עמד בתנאי תקנון זה, תה או אם באינסטגרם

  .לעיל 3לפרס ולבחור זוכה אחר במקומו בהתאם לאמור בסעיף 

 הפרס .6

 לחופשה משפחתית באחת ממלונות רשת ₪  3,333על סך  "כסף ישרוטל" הפרס השבועי
  –בכפוף למגבלות והסייגים המפורטים מטה  ישרוטל בארץ

  מראש.ם תיאוב תל אביב. 2.חברת קשת, רח' ראול ולנברג יינתן במשרדי פרס ה

)רויאל ביץ' אילת,  נות רשת ישרוטל באילתבמלורק  3..2...3:  ניתן לממש את הפרס עד ליום
ישרוטל המלך שלמה, ישרוטל הנסיכה, ישרוטל רויאל גרדן, ישרוטל אגמים, ישרוטל ים סוף, 

 ישרוטל ספורט קלאב, ישרוטל לגונה, ישרוטל ריביירה קלאב.

 .₪ 3,333-השובר, במידה ושווי המימוש נמוך מלא יינתן עודף בגין 

במבצע, זכאים לממש את "כסף ישרוטל" ישרוטל הכלולים  לקוחות השוהים במלונות
 שברשותם בעת התשלום, אך ורק במלון בו הם שוהים.
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   מסעדות רשת, מכוני  –ניתן להשתמש בעבור לינה ושירותים )אקסטרות  "כסף ישרוטל"ב  
 בריאות וספא(, בעמדת הקבלה, במלון בו הם שוהים בלבד.

ישרוטל ישיר" בלבד, בהתאם למחיר התקף באותה עת, ההזמנות ייעשו במרכז ההזמנות "
 .633-633-636-.בטלפון 

 אינו תקף להזמנות המשולמות באמצעות סוכני נסיעות, והזמנות קבוצות. "כסף ישרוטל"

הקודם, מבצעי כרטיסי  CALLלהזמנות הנעשות באמצעות תוכנית אינו תקף  "כסף ישרוטל"
פה, פרוייקטים שיווקיים של הרשת, חברי מועדון אשראי, מבצעים משותפים עם חברות תעו

 קרובים. –ישרוטל ומבצעי קרובים 

 רשת ישרוטל אינה מתחייבת לכבד תו שפג תוקפו.

 

 לקראת העונה  בתוכנית הגמר של התוכנית הכוכב הבא אודישן בלייבהזמנה ל: הפרס הגדול(
 השנייה של התכנית(.  

 תנאים למימוש הפרס: ..8

שינוי, החלפה או ל הפרס אינו ניתן .ובלתי ניתנת להעברההזכייה הינה אישית  ....8
 .המרה בכסף או בשווה כסףל

שנים, על מנת לזכות בפרס ולממש את הזכייה עליו  6.-ככל שהזוכה צעיר מ 2...8
לקבל את אישור הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו. על מנת לוודא הסכמת 

כה למסור לקשת ההורים להשתתפות ומימוש הזכייה של הזוכה, יתבקש הזו
או  פרטי התקשרות עם הוריו וקשת תבקש אישור חתום בכתב מההורים

 .מאפוטרופוס חוקי, המאשר לקטין הזוכה לממש את זכייתו

באחריות בגין תקלה ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם מימוש  לא תישאקשת  8.2
 שה ו/או תובענה כנגד קשתהפרס. הזוכה מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה, דרי

 בקשר עם מימוש הפרס. 

את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את  קשת שומרת לעצמה 8.3
 הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

ה בו. הזוכה ו/או לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגללא תהיה אחראית קשת  8.3
כל מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק,  ו/אוקשת מי מטעמו פוטרים את 

קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר 
 יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.

כל דין קשת תהא רשאית שלא לקבוע משתתף כזוכה  מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות 8.1
ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה או 

 במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 כללי .7

בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את  ..3
אותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא התקנון ומקבל עליו את הור

את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר 
 ועניין. 

באופן כלשהו לפעילותן התקינה של  תאחראי תהאולא  תאחראי האינ הקשת ו/או מי מטעמ 3.2
תית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא ישאו רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תש

באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו 
 למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

 להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה )שינויים סבירים( בתקנון תקשת רשאי 3.3
 זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

במקרה בו יתברר  חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתהאת הזכות לבטל  ת לעצמהקשת שומר 3.3
כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת 

 מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.
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פק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות למען הסר ס 3.1
בהן תנקוט קשת עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, 

 לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת זוכה.

ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה  עניין הנוגע לפעילותסופית בכל ה תהפוסק תהיהקשת  3.8
ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, 

 בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

 י משפחותיהם.ובנ ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי קשת


